
 

 

 

 

 

 

 

 

НадраMonitor 
 

МОНІТОРИНГ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗМІН 

У РЕГУЛЮВАННІ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ 

7-13 лютого 2022 року 

 

 

 

 

 

Підготовка даного аналітичного продукту стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій через 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту “Прозорість Енергетичного Сектору”, який 

виконує ГО “ДІКСІ ГРУП”. Інформація, викладена в цьому дослідженні, є виключною відповідальністю ГО “ДІКСІ 

ГРУП” і за жодних обставин не може розглядатися як такa, що відображає позицію USAID чи Уряду США. 

© ГО «Діксі Груп», 2022 р. 



Моніторинг дозвільної діяльності та змін  
у регулюванні видобувної галузі 

2 

 

Електронні аукціони та спецдозволи на користування надрами 

 

Протягом моніторингового періоду відбулися онлайн-торги на порталі 

«Прозоро.Продажі», під час яких цінову пропозицію отримали 6 спецдозволів на 

користування надрами (наразі очікується підписання протоколу), а саме: 

• на геологічне вивчення, у тому числі ДПР підземних вод на ділянці надр у               

с. Козачі Лагері (свердловини № 17-465, № 17-481, № 17-482) у Херсонській 

області у розмірі 203 000 грн, при стартовій ціні 192 663 грн; 

• на геологічне вивчення у тому числі ДПР сировини піщано-гравійної на ділянці 

Плутівська у розмірі 20 000 000 грн, при стартовій ціні 17 126 грн; 

• на геологічне вивчення піску на ділянках Вишгородська у Київській області, 

Березанська у Миколаївській області, Левадівська  у Одеській області. Загальна 

стартова ціна лотів складала 331 860 грн, загальна сума цінових пропозицій 

складає 235 126 000 грн; 

• на геологічне вивчення, у тому числі ДПР родовищ мідних руд на ділянці  

«Рудоносне поле Заліси-Шменьки» у Волинській області у розмірі 50 000 000 грн, 

при стартовій ціні 42 567 грн. Ділянка виставляється на торги всьоме, усі 

попередні аукціони характеризувалися надвисокими ставками та відмовою 

переможців від підписання протоколу, а деякі компанії-учасники мали ознаки 

фіктивності. Ці торги також мають розрив між стартовою ціною та кінцевою понад 

49 млн грн.  

 

Законодавчі ініціативи 

 

У Верховній Раді зареєстровано проект Постанови № 6349/П від 10.02.2022 «Про 

прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення процедури проведення екологічного аудиту». 

Законопроект № 6349 від 25.11.2021 погоджений Комітетом ВРУ з питань екологічної 

політики та природокористування та пропонує: 

 

https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220111-19581
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220112-30841
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220112-76122
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220112-04929
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220112-81540
https://prozorro.sale/auction/SUE001-UA-20220112-67368
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38975
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/28401
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• поширити екологічний аудит на фізичних-осіб підприємців; 

• запровадити обов’язкове проведення екологічного аудиту для об’єктів та видів 

діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля» у разі ліквідації, банкрутства, приватизації, 

припинення діяльності ФОП, передачі в концесію, передачі у державну власність, 

довгострокової оренди, ліквідації підприємств або на основі рішення суду; 

• встановити максимальний термін проведення екологічного аудиту – 1 рік. 

Серед іншого проектом Закону також передбачається включення до особливих умов 

угод про розподіл продукції (УРП) здійснення обов’язкового екологічного аудиту 

на замовлення заінтересованих органів виконавчої або місцевої влади щодо 

об’єктів та видів діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля по 

завершенню дії УРП.  

Таким чином, цей законопроект вводить додаткові вимоги щодо екології, які ймовірно 

створять додаткове адміністративне навантаження на суб’єктів господарювання, хоча 

й передбачається, що проведення екологічного аудиту не має перешкоджати 

господарській діяльності.  

Зареєстровано законопроект № 7038 від 09.02.2022 «Про внесення змін 

Податкового кодексу України щодо запровадження диференційованої рентної 

плати за видобування газу природного». 

Законопроектом пропонується диференціювати рентну плату на видобуток газу, яка 

має нараховуватися від фактичної ціни реалізації газу за більшою з трьох величин 

(окрім газу для ПСО): 

• середня митна вартість імпортованого газу за податковий період, обчислена 

Держмитслужбою; 

• середньоарифметичне значення між цінами «Bid» та «Ask», в євро/МВт·год, 

опублікованими під заголовком «Complete European Gas prices: THE» у звіті 

«Argus European Natural Gas», яке обчислюється Мінекономіки; 

• середня ціна реалізації (без ПДВ), визначена Мінекономіки за податковий 

(звітний період), як середньозважена ціна реалізації за всіма умовами оплати, за 

результатами електронних біржових торгів на українських товарних біржах; 

Для газу для потреб ПСО фактична ціна буде визначатися у відповідних договорах 

купівлі-продажу газу. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38973
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Ставки ренти в залежності від фактичної ціни реалізації та видів товарної продукції у 

законопроекті № 7038, % 

                Ціна реалізації, $/1000m3  

Вид товарної продукції 

<200$ 200-

400$ 

400-

600$ 

600-

800$ 

>800$ 

Природний газ (у т.ч. для цілей ПСО), видобутий з 

покладів до 5000 метрів 

29 39 49 59 69 

Природний газ (у т.ч. для цілей ПСО), видобутий з 

покладів понад 5000 метрів 

14 24 34 44 54 

Природний газ, видобутий з нових свердловин з 

покладів до 5000 метрів 

12 22 32 42 52 

Природний газ, видобутий з нових свердловин з 

покладів понад 5000 метрів 

6 16 26 36 46 

Стимулюючі ставки ренти для нових свердловин та принцип формування фактичної 

ціни реалізації зберігатимуться до 1 січня 2023 року.  

Зареєстровано й альтернативний законопроект №  7038-1 від 11.02.2022 стосовно 

запровадження диференційованої ставки, поданий Кабінетом Міністрів.  

На відміну від №7038, цей законопроект пропонує більш широку диференціацію рентних 

ставок із аналогічним принципом формування фактичної ціни реалізації газу, але разом 

із тим скорочує строки державної гарантії на  застосування стимулюючих ставок 

ренти для нових свердловин до 1 березня 2022 року. 

 Ставки ренти в залежності від фактичної ціни реалізації та видів товарної продукції у 

законопроекті № 7038-1, % 

Ціна реалізації, 

$/1000m3 

 

Вид товарної  

продукції 

<200 200-

250 

250-

300 

300-

400 

400-

500 

500-

600 

600-

700 

700-

800 

800-

900 

900-

1000 

>1000 

Природний газ (у т.ч. 
для цілей ПСО), 
видобутий з покладів 
до 5000 метрів 

29 32 36 43 50 55 60 65 69 72 74 

Природний газ (у т.ч. 
для цілей ПСО), 
видобутий з покладів 
понад 5000 метрів 

14 17 21 28 35 40 45 50 54 57 59 

Природний газ, 
видобутий з нових 
свердловин з покладів 
до 5000 метрів 

12 29 32 39 45 50 54 59 62 65 67 

Природний газ, 
видобутий з нових 
свердловин з покладів 
понад 5000 метрів 

6 15 19 25 32 36 41 45 49 51 53 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38973
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38991
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38991
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Також зареєстровано законопроект № 7012-2 «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».  

Відповідно до пояснювальної записки, від підвищення ренти планується залучити до 

спеціального фонду бюджету 239 млрд грн, які будуть спрямовані на: 

• заходи із стабілізації ринку природного газу в обсязі 157,9 млрд грн; 

• заходи із урегулювання заборгованості суб’єктів ринку природного газу за теплові 

коефіцієнти в обсязі 46,7 млрд грн;  

• допомогу в рамках Програми "є-Підтримка" в обсязі 4,1 млрд грн (виплати 

населенню за повний курс вакцинації від COVID-19 та бустерної дози);  

• заходи щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави в обсязі                        

16,3 млрд грн, в тому числі для Міністерства оборони України додаткові видатки 

у сумі11,8 млрд грн на грошове забезпечення військовослужбовців, відновлення 

непорушних запасів обмундирування, індивідуальних засобів захисту, а також 

виконання завдань територіальної оборони та для Міністерства внутрішніх справ 

України 4,5 млрд грн;  

• створення умов для надання якісних та доступних освітніх послуг в обсязі                     

14 млрд грн для розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти, розбудову 

нового освітнього середовища та стимулювати вчителів до професійного 

розвитку. 

Збільшення ставок ренти на видобування природного газу у тому варіанті як 

пропонується у законопроектах, з високою ймовірністю негативно вплине на фінансовий 

стан державних видобувних компаній, які продають газ за низькою регульованою ціною, 

проте змушені платити ренту за ринковими цінами. Для приватних компаній збільшення 

ставок ренти означитиме зменшення інвестицій у розробку нових родовищ, що у 

середньостроковій перспективі може сповільнити або зменшити обсяги видобутку. 

Детальніше про вплив нових можливих рентних ставок читайте у DiXi Group Alert «Намір 

збільшити податки для газовидобутку потребує оцінки з точки зору енергобезпеки та 

бізнес-клімату». 

Відповідно до розкладу засідань Верховної Ради на 15-18 лютого 2022 року, розгляд 

законопроектів № 7038 та 7012-2 для включення до порядку денного, скорочення 

термінів розгляду та прийняття рішення запланований на 17 лютого 2022 року. 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38987
https://dixigroup.org/analytic/alert-namir-zbilshiti-podatki-dlya-gazovidobutku-potrebu%d1%94-oczinki-z-tochki-zoru-energobezpeki-ta-biznes-klimatu/
https://dixigroup.org/analytic/alert-namir-zbilshiti-podatki-dlya-gazovidobutku-potrebu%d1%94-oczinki-z-tochki-zoru-energobezpeki-ta-biznes-klimatu/
https://dixigroup.org/analytic/alert-namir-zbilshiti-podatki-dlya-gazovidobutku-potrebu%d1%94-oczinki-z-tochki-zoru-energobezpeki-ta-biznes-klimatu/
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/WR/WR150222.htm
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38973
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38987
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Зареєстровано законопроект № 7027 від 07.02.2022, «Про внесення змін до 

Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на бітум та бітумні 

суміші», який пропонує скасувати ставки ввізного мита для бітуму нафтового, його 

сумішей. 

Інші події 

 

Держгеонадра планує створити Центр опрацювання та оцифрування геологічних 

інформаційних ресурсів, який займатиметься скануванням та публікуванням онлайн 

звітів про проведення геологічних робіт і протоколів затвердження (апробації) запасів 

та ресурсів корисних копалин. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38951
https://www.geo.gov.ua/stvoreno-tsentr-opratsiuvannia-ta-otsyfruvannia-heolohichnykh-informatsiynykh-resursiv/

